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M3 CORPUS®
– UW VERTROUWDE HULPMIDDEL.

Een geweldige combinatie uit onderstel en stoel
De M3 Corpus volgt de natuurlijke beweging van uw lichaam en zorgt zodoende
voor een stabiele en comfortabele rijervaring, zodat u langer kunt zitten, verder kunt
reiken en in het algemeen meer kunt doen
dan u gewend bent.
De M3 Corpus zet een kwaliteitsstandaard in elektrische midwheel stoelen.
De combinatie van superieure Smooth
vering, stuurgemak en zitting biedt u een
complete oplossing voor al uw mobiliteitsproblemen.

Het Corpus zitsysteem kan volledig aangepast worden en reduceert (bewezen) de
risico’s op drukwonden bij gebruikers.
Met de mogelijkheid van maar liefst vijf
elektrische zitfuncties, gecombineerd met
programmeerbaar stoelgeheugen, is uw
comfort en welzijn verzekerd. Wij bieden
een breed assortiment aan lichaamsondersteuningen en andere accessoires,
ontwikkeld om de tijd, die u ontspannen in
uw stoel zit en meer uit uw dag kunt halten,
te vergroten.

Onze nieuwste joystick heeft ingebouwde
BLUETOOTH® en infraroodtechnologie,
waardoor u kunt verbinden met uw mobiele
telefoon, tablet of PC en zelfs uw thuisomgeving kunt aansturen*, bijvoorbeeld het
bedienen van de TV of het aan- en uitzetten
van de verlichting.

*Voor aansturing is mogelijk extra aparatuur nodig, deze wordt niet geleverd door Permobil.

K EN M ER K EN

Smooth vering

Active Height

Rijden tot 5 km per uur, terwijl de
stoel volledig verhoogd is, met
volledige veerfunctionaliteit. Participatie gedurende de gehele dag.

Smooth vering verschaft superieur
comfort, stabiliteit en grip op
hellingen en bij obstakels, binnen
en buiten. Simpel en robuust design
met weinig onderdelen is
betrouwbaar en makkelijk te
onderhouden.

Active Reach

Tot 20° voorwaarts kantelen, kan
zelfs gebruikt worden, wanneer de
stoel volledig verhoogd is, zodat u
meer van wereld kunt bereiken.*

*Meer dan 10° vereist extra ondersteuning

VO O R D EL EN

De M3 Corpus – revolutioneert de elektrische rolstoel – opnieuw
Al 50 jaar is Permobil koploper op het gebied
van elektrische rolstoel technologie. En met onze
M-Serie, hebben we opnieuw bedacht wat een
midwheel stoel moet kunnen.
Met de M3 Corpus verzekeren wij ons, dat
we de sterkste oplossing voor onze klanten
bieden. Wij begrijpen, dat het belangrijk is, dat
rijden comfortabel en intuïtief is en dat stoelen
geprogrammeerd moeten kunnen worden naar
de behoeften van de gebruiker.

Het niveau aan stabiliteit is ongekend door de
combinatie van slim design, fijn afgestelde vering
en driepunt stoelbevestiging.
De stabiliteit maakt het mogelijk om de zitting
verder naar voren te plaatsen, waardoor u intuïtief
rijdt en onafhankelijk bent.
Het zitsysteem ondersteunt het lichaam op
ergonomische wijze en verzekert een
comfortabele zitbeleving.

U kunt de stoel voor- en achterwaarts kantelen om
zowel een comfortabele en ontspannen houding
te geven, als een klinisch correcte ontlading van
uw lichaam te verzekeren en zo het risico op
doorligverwondingen te verminderen.

ACC ESSO R I ES
Permobil Original Supports
»
»
»
»
»
»

Hoofdsteunen
Zijsteunen
Dijsteunen
Kuitsteunen
Heupsteunen
Amputatiesteun

Alternatieve stuurinrichtingen
en Joystick connectiviteit
»	Bluetooth muis – bedien tot 2
apparaten (bijv. PC en tablet)
» 	Infra-rood biedt u de
mogelijkheid om verbinding te
maken met uw omgeving en
deze te bedienen
»	Diverse speciale besturingen:
Mini-joystick, ckinbesturing,
begeleiders besturing, etc.

Houders en dragers
»
»
»
»
»
»
»

Smartphone & Tablet houders
Horizontaal-blijvende bekerhouder
Armsteun tasje
Medische benodigdheden tasje
Kruk houder
Zuurstoffles houder
Drager voor benodigdheden

M3 CORPUS ®

Biomechanische rugsteun.
Een groot voordeel van de Corpus zitting
is de opvallend goede biomechanische
rugsteun beweging. Draagt bij aan een
aanzienlijke vermindering van scheef zitten
en verzekert een correcte positieverandering
zodat je lichaam optimaal kan ontspannen.

Corpus® Zitsysteem.
Biedt een reeks van elektrische zitfuncties
met talloze klinische voordelen.

Verbindingsmogelijkheden.
BLUETOOTH® en infraroodtechnologie
ingebouwd in de joysticks, zodat de
gebruikers tot 2 Pc’s of tablets kunnen
aansturen en daarnaast verbinding kunnen
leggen met hun thuistelefoon of TV- en zelfs
de lichten thuis aan en uit kunnen zetten.
Active Height-verhoging.
Nooit meer gesprekken missen. Volledig
verhoogd rijden tot 5 km per uur met
volledige veer-functionaliteit. In deze
instelling, momenteel de snelste
midwheeler op de markt.

Geheugenfuncties faciliteren herhaalbare,
druk-verlichtende posities en een onafhankelijke
herpositionerings-modus. (IRMl).

Een ongeëvenaard niveau aan
stabiliteit. Simpel en robuust
design geeft een vergroot
vertrouwen.

Het anti-shimmy design verzekert
strak sturen en stabiele,
rechtlijnige rijdprestaties.
Topsnelheid
is 10 km/uur.
Personaliseer de stoel
met uw favoriete kleur.

Smooth vering zorgt voor comfortabel rijden.
6 wielen zijn continu in contact met het oppervlak
en geven zo tractie tijdens het rijden.

M3 CORPUS ®

SPEC I FI C ATI ES
Lengte incl. zitsysteem

1080 mm

Draaicirkel (ISO 7176-5)

560 mm

Breedte chassis

615 mm

Omkeren in gangen

1110 mm

Breedte incl. zitsysteem

615 –790 mm

Obstakelhoogte

50/75 mm

Hoogte

960 –1170 mm

Ophanging

Ja

Min. transportlengte

795–855 mm

Electronica R-net

120 A

Min. transporthoogte

823 mm

Elektrische zitlift

0–300 mm

Zithoogte

450 mm

Elektr. kantelverstelling (achterwaarts)

50°

Zithoogte met elektrische zitlift

450 –750 mm

Elektr. kantelverstelling (voorwaarts)

Gewicht incl. accu’s 73 Ah

183 kg

0–10° (standaard beensteun)
0–20° (VS beensteun)

Gewicht van accu’s 73 Ah

2x 23 kg

Elektr. hoek beensteun – verstelbaar

90–180° (standaard voetplaat)

Max. gebruikersgewicht

150 kg

Elektr. hoek rugleuning – verstelbaar

85–150°, 85–180°

Zitbreedte

420 –570 mm (bij 50 mm)

Manuell hoek rugleuning – verstelbaar

90 –135°

Zitdiepte

370 –570 mm (bij 25 mm)

Garantie

2 jaar

Breedte rugleuning

360/410/460/510 mm

ISO 7176-19/ISO 10542-3

Ja - crashtest

Hoogte rugleuning

470, 545– 670 mm
(bij 25 mm)

EN12182/EN12184 CE

Ja

Afstand tussen armleuningen

380 – 480/480 –580 mm

Hoogte armleuningen

185–320 mm

Actieradius (ISO 7176-4)

30 km*

Max. snelheid

10 km/h

*het bereik kan kleiner zijn bij veelvuldig gebruik op bijvoorbeeld hellingen

EL EK TR ISC H E FU N C TI ES

Kantelverstelling
(voorwaarts)

Kantelverstelling
(achterwaarts)

Zitlift

K LEU REN

SUNBURST ORANGE

Hoek beensteun
– verstelbaar

Hoek rugleuning
– verstelbaar

BEK L ED I N G

RADIANT RED

POWER PINK

OCEAN BLUE

GALACTIC GREEN

MIDNIGHT BLACK

SKAI

STOF

Deze specificaties zijn afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Zie voor verdere, hier niet vermelde informatie de gebruikershandleiding die van de website van Permobil kan worden gedownload of neem contact op met de Permobil-vestiging bij u in de buurt.
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